PŘEHLED USNESENÍ
79. schůze Rady města
konané dne 15.10.2013

1241/79/RM/2013 Rozpočet města na rok 2014 a Rozpočtový výhled do roku 2019
I. bere na vědomí
1. Informace o přípravě Rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2014 a
Rozpočtového výhledu města do roku 2019
II. ukládá
1. Ing. Vladimíru Mošťkovi
1.1. Upravit návrh rozpočtu města na rok 2014 a rozpočtový výhled do roku 2019 podle
požadavků rady města, dále ho upřesňovat podle nových skutečností a takto upravený návrh
rozpočtu města a jeho příspěvkových organizací na rok 2014 předložit radě města na její
schůzi.
Termín: 19.11.2013
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1242/79/RM/2013 Smlouva o poskytování a úhradě pracovnělékařských služeb
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování a úhradě pracovnělékařských služeb mezi
městem Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 70 a MUDr. Irenou Zápařkovou, praktickou lékařkou,
adresa zdravotnického zařízení Na Splávku 516, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 709 65
013, kde předmětem je ujednání o novém poskytovateli pracovnělékařských služeb obchodní společnosti ZapaMedica s.r.o. se sídlem Polní 880, Ostrožské Předměstí, 687 24
Uherský Ostroh, IČ 019 95 073.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1243/79/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I.
I. schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2004/121/SMM uzavřené dne 08.03.2004
mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91
471 a BYTOVÝM DRUŽSTVEM BOŽENA, družstvo, Boženy Němcové 774, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 269 01 145, týkající se výpůjčky pozemku st. p. č. 1059 v k. ú. Uherské
Hradiště; spočívajícího v úpravě smluvních stran, a to v rozšíření smluvní strany v části
vypůjčitele o Ing. Ondřeje Mixu

2. pronájem krytého parkovacího stání č. 2 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Marianu; s výší nájmu 300
Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem parkování
osobního vozidla
3. pronájem krytého parkovacího stání č. 3 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), Ing. Vratislavu Burdovi; s výší
nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
4. pronájem krytého parkovacího stání č. 4 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Davidu Dudeškovi; s výší
nájmu 600 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
5. pronájem krytého parkovacího stání č. 5 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Vladimíru Ďuricovi; s výší
nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
6. pronájem krytého parkovacího stání č. 6 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), Ing. Jiřímu Kolářovi; s výší nájmu
300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem parkování
osobního vozidla
7. pronájem krytého parkovacího stání č. 7 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), paní Simoně Němečkové; s výší
nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
8. pronájem krytého parkovacího stání č. 8 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), paní Evě Chovancové; s výší
nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
9. pronájem krytého parkovacího stání č. 10 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Jiřímu
Procháskovi; s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do
31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla

10. pronájem krytého parkovacího stání č. 11 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Miroslavu
Doskočilovi s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do
31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla
11. pronájem krytého parkovacího stání č. 12 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Pavlu Kebortovi;
s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
12. pronájem krytého parkovacího stání č. 13 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), manželům Martinu a
Kateřině Motyčkovým; s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do
31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla
13. pronájem krytého parkovacího stání č. 14 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), manželům JUDr.
Jiřímu a Miladě Oklešťkovým; s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu
určitou do 31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla
14. pronájem krytého parkovacího stání č. 15 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), manželům Haně a
Vladimíru Mikuláškovým; s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou
do 31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla
15. pronájem krytého parkovacího stání č. 16 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), JUDr. Jaroslavu
Blatnému; s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018;
za účelem parkování osobního vozidla
16. pronájem krytého parkovacího stání č. 17 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), paní Evě Michalci;
s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
17. pronájem krytého parkovacího stání č. 18 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Liboru
Kamlerovi; s výší nájmu 600 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018;
za účelem parkování osobního vozidla

18. pronájem krytého parkovacího stání č. 19 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Karlu
Klouparovi; s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do
31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla
19. pronájem krytého parkovacího stání č. 20 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), manželům Karlu a
Zdence Klouparovým; s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do
31.10.2018; za účelem parkování osobního vozidla
20. pronájem krytého parkovacího stání č. 22 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je
součástí krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č.
1308/20, p. č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky), panu Ivanu Tichému;
s výší nájmu 300 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH; na dobu určitou do 31.10.2018; za účelem
parkování osobního vozidla
21. pronájem nebytových prostor č. 5.14 o výměře 18,44 m2 a č. 5.15 o výměře 18,25 m2,
oba o celkové výměře 36,69 m2, oba v půdní vestavbě budovy č. p. 123, Mariánské náměstí,
Uherské Hradiště, panu Petru Machovi; s výší nájmu 300 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce
v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30
dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; za účelem provozování diskusní
klubovny
22. pronájem prostoru o velikosti 1U v telekomunikačním 19" rozvaděči instalovaném
v objektu č. p. 714, Uherské Hradiště (Knihovna B. B. Buchlovana), společnosti Dat, s. r. o.,
Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255 21 233; s výší nájmu 500
Kč/rok/1U + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 9 měsíců; za účelem
zajištění veřejné komunikační sítě
23. pronájem HDPE trubičky 7/5,5 mm metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště
v délce 19 bm, vedené v trase mezi venkovním stojanem u OD BILLA na pozemku p. č.
151/1 v k. ú. Uherské Hradiště a nově zřízenou odbočkou k objektu Gymnázia Uherské
Hradiště, společnosti Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 255
21 233; s výší nájmu 36 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH a s jednorázovým připojovacím
poplatkem ve výši 10.000 Kč + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 9
měsíců; za účelem zajištění veřejné komunikační sítě
24. pronájem 1 ks optického vlákna kabelu metropolitní komunikační sítě Uherské Hradiště
v délce 176 bm, vedeného v trase mezi venkovním stojanem u OD BILLA na pozemku p. č.
151/1 v k. ú. Uherské Hradiště a hlavní budovou Knihovny B. B. Buchlovana č. p. 714,
Uherské Hradiště, společnosti Dat, s. r. o., Jiřího z Poděbrad 1212, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 255 21 233; s výší nájmu 12 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 9 měsíců; za účelem zajištění veřejné komunikační sítě
25. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení (uložení) a provozování vodovodního polyethylenového potrubí na částech pozemků
p. č. 3/4 v délce cca 18 bm, p. č. 4/3 v délce cca 7 bm, p. č. 5 v délce cca 51 bm, p. č. 7/1
v délce cca 21 bm, p. č. 7/2 v délce cca 29 bm, p. č. 886/3 v délce cca 2 bm, p. č. 886/6

v délce cca 2 bm a p. č. 1685/2 v délce cca 10 bm, vše v celkové délce cca 140 bm, vše v k. ú.
Jarošov u Uherského Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na části pozemků za účelem
umístění, provozování, provádění oprav a údržby vodovodního potrubí, pro oprávněného
Slovácké vodárny a kanalizace a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, IČ 494
53 866; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného
břemene na dobu neurčitou
26. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN
v délce cca 30 bm a 1 ks betonového sloupu JB 10,5/3 do-na části pozemku st. p. č. 943/1 v k.
ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH a 1.000 Kč/m2 + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene
na dobu neurčitou
27. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení NN
do-na částech pozemků p. č. 2050/19 v délce cca 6 bm a p. č. 2050/20 v délce cca 23 bm, oba
v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200 Kč/bm +
aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
28. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění kabelového vedení VN
v celkové délce cca 16 bm do-na částech pozemků p. č. 801/1 a p. č. 803/35, oba v k. ú.
Míkovice nad Olšavou, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, IČ 280 85 400, zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 257 33 591; za jednorázovou náhradu 200
Kč/bm + aktuální sazba DPH; s dobou trvání věcného břemene na dobu neurčitou
29. pronájem části pozemku p. č. 651/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu
Radimu Štefkovi s výší nájmu 1.500 Kč/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vybudování parkovacích stání, která budou částečně
umístěna na předmětné části pozemku
30. pronájem části pozemku p. č. 137 o výměře 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní Radce
Dziadkowiecové, Drahy 851, 696 42 Vracov, IČ 724 10 701; s výší nájmu 15.000 Kč/rok; na
dobu určitou ode dne podepsání nájemní smlouvy do 31.12.2015; za účelem provozování
občerstvovacího stánku
31. výpůjčku pozemku st. p. č. 146/1 o celkové výměře 260 m2, stavby na pozemku st. p. č.
146/1, jejíž nedílnou součástí je oltář, varhany a pamětní deska Václava Kulíška z Moravičan
a movitých věcí specifikovaných v důvodové zprávě, vše v k. ú. Mařatice, Římskokatolické
farnosti Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 462 57 918;
na dobu určitou do 31.12.2023; za účelem konání náboženských obřadů

32. pronájem nebytového prostoru č. 1.44 o výměře 20,12 m2 v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, paní Kateřině Sátorové, Štěpnická 1042, 686 06
Uherské Hradiště, IČ 013 87 146; s výší nájmu 9.836,60 Kč/rok/nebytový prostor (tj. 488,90
Kč/m2/rok), stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu
DPH a 1.833,00 Kč/rok/movitý majetek + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem využití nebytového prostoru pro administrativní a školící činnost
33. pronájem nebytového prostoru č. 1.60 o výměře 14,65 m2 v I. NP budovy č. p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, Mgr. Yvoně Gregorové, Na Vyhlídce 1483, 686 05
Uherské Hradiště, IČ 617 13 325; s výší nájmu 6.100,00 Kč/rok/nebytový prostor (tj. 416,38
Kč/m2/rok), stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je
povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu
DPH a 1.225,00 Kč/rok/movitý majetek + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou; za účelem využití nebytového prostoru pro výuku jazyků, překladatelství a
tlumočnictví
34. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Osvětlení přechodů Mařatice - Jarošov" na
částech pozemků p. č. 1683/11 a p. č. 726/16, oba v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a společností VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o., Pivovarská 542, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 449 62 185
35. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 321,95 m2 (dle přesné specifikace
nebytových prostor uvedené v důvodové zprávě) v I. NP budovy č. p. 1188, ulice Štěpnická,
Uherské Hradiště, společnosti BabyCity s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
IČ 016 67 661; s výší nájmu 250 Kč/m2/rok s tím, že nájemné bude placeno měsíčně, stane-li
se nájemce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto
skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem provozování dětského interiérového hřiště
s kavárnou
36. výpůjčku movité věci - interaktivní tabule EPSON EB - 440W a její přemístění z budovy
č. p. 1532, Studentské náměstí, Uherské Hradiště do budovy č. p. 22, ulice Nádražní, Uherské
Hradiště, Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Uherské Hradiště, Nádražní 22, 686 57 Uherské Hradiště, IČ 603 71 731; na dobu
určitou do 30.06.2014; za účelem výuky studentů
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. nabytí části pozemku původní p. č. 67/7 o výměře 59 m2 (dle GP č. 777-86/2013 nově
vzniklá p. č. 67/8 o celkové výměře 59 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od manželů
Jiřího a Jarmily Kolajových; za kupní cenu ve výši 357,30 Kč/m2; za předpokladu odstranění
zástavního práva smluvního z části pozemku původní p. č. 67/7 o výměře 59 m2 (dle GP č.
777-86/2013 nově vzniklá p. č. 67/8 o celkové výměře 59 m2) v k. ú. Jarošov u Uherského
Hradiště
III. doporučuje zastupitelstvu města neschválit

1. snížení nájemného ve výši 109.589 Kč za dobu nucené odstávky provozu Aquaparku
v Uherském Hradišti ve dnech 02. - 06.09.2013, na základě Nájemní smlouvy č.
2010/1237/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 12.01.2011 mezi městem
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
Aquaparkem Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 720 63 904
2. prominutí nájemného po dobu posledních 2-3 měsíců roku 2013, na základě Smlouvy o
nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené dne 12.12.2008 mezi
městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471
a společností AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ 440 12 373
IV. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1. nehodnocení záměru města na převod budovy č. p. 611 umístěné na pozemku st. p. č. 802,
pozemku st. p. č. 802 o celkové výměře 183 m2 a pozemku p. č. 90/8 o celkové výměře 103
m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště a budoucí převod pozemku p. č. 90/3 o celkové výměře 158
m2 v k. ú. Uherské Hradiště s podmínkou vyřešení vlastnictví přilehlých garáží a pozemků
pod nimi s jejich majiteli, a to z důvodu dodání nevyhovující nabídky
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1244/79/RM/2013 Záměry města I.
I. schvaluje ke zveřejnění
1.převod budovy č. p. 611 umístěné na pozemku st. p. č. 802, pozemku st. p. č. 802 o celkové
výměře 183 m2 a pozemku p. č. 90/8 o celkové výměře 103 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště
a budoucí převod pozemku p. č. 90/3 o celkové výměře 158 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; a to
za podmínek uvedených v důvodové zprávě
2.pronájem krytého parkovacího stání č. 21 (včetně 16 m2 zpevněné plochy), které je součástí
krytých parkovacích stání vybudovaných na částech pozemků p. č. 1308/27, p. č. 1308/20, p.
č. 1308/30, vše v k. ú. Uherské Hradiště (lokalita Stonky)
3.převod pozemku st. p. č. 1689/7 o celkové výměře 19 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
4.převod pozemku st. p. č. 1689/4 o celkové výměře 21 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
5.pronájem nebytových prostor č. 5.03 o výměře 15,39 m2, č. 5.04 o výměře 15,25 m2, č.
5.12 o výměře 18,20 m2, č. 5.13 o výměře 18,04 m2, vše o celkové výměře 66,88 m2, vše
v půdní vestavbě budovy č. p. 123, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště
II. neschvaluje ke zveřejnění
1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu
zřízení a provozování plynárenského zařízení - přípojky STL na části pozemků p. č. 293/1
v délce cca 4 bm a p. č. 1458/1 v délce cca 42 bm, oba v k. ú. Uherské Hradiště, včetně práva
vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodní přípojky, pro oprávněného JMP
Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 276 89 841, zastoupena Jihomoravskou
plynárenskou, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 499 70 607
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1245/79/RM/2013 Nakládání s bytovým fondem města

I. schvaluje
1. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, o velikosti 1+1, výměře 28,65 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 721, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště, se Zdeňkou Hynčicovou, na dobu
určitou 1 roku.
2. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, o velikosti 2+1, výměře 52,52 m2, umístěný v X.
NP domu č.p. 880, Tř. marš. Malinovského, Uherské Hradiště, s Miroslavem Medkem, na
dobu určitou 1 roku.
3. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 33, o velikosti 3+1, výměře 59,69 m2, umístěný v IX.
NP domu č.p. 880, Tř. marš. Malinovského, Uherské Hradiště, s manžely Vlastou a Štefanem
Bučekovými, na dobu určitou 2 let.
4. Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 2+1, výměře 75,19 m2, umístěný ve II.
NP domu č.p. 405, ul. Kollárova, Uherské Hradiště, uzavřené dne 1. 11. 2010, s Mgr.
Ludmilou Briskorinovou, dohodou ke dni 30.11.2013 s tím, že nevyčerpaná část
předplaceného nájemného bude vrácena do 30 dnů od ukončení nájemní smlouvy na
předmětný byt.
5. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, o velikosti 2+1, výměře 45,33 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 721, ul. Mojmírova, Uherské Hradiště, na dobu neurčitou, bez složení kauce,
s výší nájemného 43,- Kč/m2/měsíc s p. Zdeňkem Vaculíkem, s tím, že stávající byt č. 2, o
velikosti 2+1, výměře 82,28 m2, v domě č.p. 441, Palackého nám., Uherské Hradiště, vrátí
městu Uherské Hradiště.
6. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, o velikosti 1+1, výměře 62,15 m2, umístěný ve III.
NP domu č.p. 455, ul. Dukelských Hrdinů, Uherské Hradiště, na dobu neurčitou, se
složením kauce ve výši 4.000 Kč, s výší nájemného 50,- Kč/m2/měsíc, s pí Jarmilou
Mocnárovou, s tím, že stávající byt č. 3, o velikosti 2+1, výměře 60,49 m2, v domě č.p. 441,
Palackého nám., Uherské Hradiště, vrátí městu Uherské Hradiště.
7. Znění odpovědi na žádost Ing. Petera Pavlusíka, , uvedené v důvodové zprávě.
II. schvaluje ke zveřejnění
1. Záměr města na pronájem bytu č. 6, o velikosti 2+1, výměře 75,19 m2, umístěný ve II. NP
domu č.p. 405, ul. Kollárova, Uherské Hradiště, s výší nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší
nabídce předplaceného nájemného, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1246/79/RM/2013 Vyhodnocení záměrů na nájem bytů PVO
I. schvaluje
1. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
10, o velikosti 2+1, výměře 57,50 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s:1. manžely Ivonou Horníčkovou a
Viktorem Horníčkem, 2. Patrícií Ondrigovou,
2. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
19, o velikosti 2+1, výměře 57,00 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s :1. manžely Gabrielou a Luďkem
Hlaváčkovými, 2. Pavlínou Fuskovou,

3. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
9, o velikosti 1+1, výměře 52,50 m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 1277, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s :1. Martinou Bogorovou, 2. Lucií
Zbořilovou
4. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
5, o velikosti 1+kk, výměře 39,40 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1275, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s : 1. Barborou Spoustovou, trvale
bytem 2. Alenou Reblovou,

5. Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby č.
3, o velikosti 1+kk, výměře 32,50 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 1276, ul. Štefánikova
v Uherském Hradišti, na dobu určitou 2 let, dle podmínek uvedených v Pravidlech pro
nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, v pořadí s :1. Jitkou Andrýskovou, 2.
Miroslavem Vráblíkem,

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1247/79/RM/2013 Nařízení města o zajištní schůdnosti chodníků, místních komunikací a
průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků
I. vydává
Nařízení města č. 6/2013 o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních
úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků, jehož účinnost je od
1. 11. 2013
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1248/79/RM/2013 Operační plán zimní údržby místních komunikací v Uherském Hradišti na
zimní období 2013/2014
I. schvaluje
Operační plán zimní údržby místních komunikací v Uherském Hradišti na zimní období
2013/2014.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1249/79/RM/2013 Pověření k uzavírání smluv dle autorského zákona (Ochranný svaz
autorský, Intergram)
I. pověřuje
starostu města, případně jeho zástupce dle platného usnesení, k uzavírání a podepisování
smluv, jejichž předmětem jsou závazky vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), a to
1. licenčních smluv o veřejném provozování, na základě kterých je městu Uherské
Hradiště udělena licence k veřejnému provozování hudebních děl českých a
zahraničních autorů při reprodukci hudebních děl ze zvukového nebo zvukově
obrazového záznamu, uzavíraných s občanským sdružením OSA - Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., IČ 638 39 997, sídlem
Čs.armády 20, Praha 6,
2. hromadných smluv, na základě kterých je městu Uherské Hradiště uděleno
oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců
a zvukové záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazové záznamy
jejich provozováním ze záznamu, uzavíraných se společností Intergram Nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, o.s., IČ 005 37 772, sídlem Na Poříčí 27, Praha 1.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1250/79/RM/2013 Smlouva o nájmu nemovitostí- městských lesů
I. schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí- městských lesů o celkové výměře lesních pozemků
431,7478 ha při ploše porostní 427,0000 ha mezi městem Uherské Hradiště, se sídlem
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 jako pronajímatelem a
společností Forestra, s.r.o., se sídlem 914 42 Horné Srnie, Lesnická 79, Slovenská republika,
se zastoupením v České republice na adrese 763 34 Brumov - Bylnice, Svatý Štěpán 63, IČ
446 45 546 jako nájemcem za roční nájemné ve výši 1.276.303 Kč (bez DPH) na dobu od
1.1.2014 do 31.12.2023, dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1251/79/RM/2013 Řád veřejného pohřebiště
I. schvaluje
Řád veřejného pohřebiště dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1252/79/RM/2013 Veřejná zakázka OIN: 3D RENDER - NEINTERAKTIVNÍ VIRTUÁLNÍ
PROHLÍDKA STŘEDOVĚKÉ PODOBY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ROZŠÍŘENÍ
I. schvaluje
1. výsledek zadávacího řízení na služby pod názvem "3D RENDER - NEINTERAKTIVNÍ
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA STŘEDOVĚKÉ PODOBY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
ROZŠÍŘENÍ", provedeného podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4. Vybraný uchazeč: Miroslav
Mihálik - BINARY PIXEL, Priehradka 393, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika,
IČ: 443 01 791, s nabídkovou cenou 35.800 eur.

2. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Miroslav Mihálik - BINARY PIXEL, IČ: 443 01
791.
II. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.2. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1253/79/RM/2013 Veřejná zakázka OIN: projektová dokumentace - Konverze bývalého
vojenského cvičiště Rochus
I. schvaluje
1. vyloučení uchazeče AU plan s.r.o., Biskupská 3330/10, 702 00 Ostrava, IČ: 276 16 398, z
účasti v zadávacím řízení na služby/zhotovitel projektové
dokumentace pod názvem "Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus", provedeného
podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl.
II odst. 2, finanční limit 4, neboť jeho nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v
písemné výzvě k podání nabídky ze dne 30.09.2013.
2. výsledek zadávacího řízení na služby/zhotovitel projektové dokumentace pod názvem
"Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus", provedeného podle Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit
4. Vybraný uchazeč: Ing. Josef Šico, Švermova 776, 762 63 Tlumačov, IČ: 404 23 794, s
nabídkovou cenou 763.100 Kč bez DPH, 923.351 Kč včetně DPH.
3. uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Ing. Josefem Šicem, IČ: 404 23 794.
II. pověřuje
starostu města uzavíráním případných dodatků ke smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem
dle bodu I.3. tohoto usnesení.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1254/79/RM/2013 Smlouva o spolupráci s Nadací Moravské Slovácko
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při provozování Galerie Joži Uprky ve Slováckém centru
kultury a tradic - jezuitské koleji v Uherském Hradišti mezi městem Uherské Hradiště, se
sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 a
Nadací Moravské Slovácko, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, 698 01 Veselí
nad Moravou, IČ 282 72 625, dle přílohy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1255/79/RM/2013 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na úspory energií MŠ
Míkovice
I. schvaluje
uzavření smlouvy č. 12115463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 jako příjemcem podpory a
Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
000 20 729, na akci "Zateplení objektu MŠ Míkovice", ve výši 107.081,25 Kč, dle
přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1256/79/RM/2013 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na úspory energií MŠ 28. října
I. schvaluje
uzavření smlouvy č. 12116003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 jako příjemcem podpory a
Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
000 20 729, na akci "Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště", ve výši 166.556,90
Kč, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1257/79/RM/2013 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na úspory energií MŠ
Komenského
I. schvaluje
uzavření smlouvy č. 12116053 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi městem Uherské Hradiště,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 jako příjemcem podpory a
Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
000 20 729, na akci "Zateplení objektu MŠ Komenského, Uherské Hradiště", ve výši
102.890,45 Kč, dle přiloženého návrhu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]
1258/79/RM/2013 Schválení termínů svatebních obřadů
I. schvaluje
1. termíny svatebních obřadů pro I. pololetí r. 2014 takto:
leden
11.1.2014
25.1.2014
únor
8.2.2014
22.2.2014

březen
15.3.2014
22.3.2014
duben
12.4.2014
26.4.2014
květen
17.5.2014
31.5.2014
červen
14.6.2014
28.6.2014
2. podle § 4 odst. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, budovu
Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště jako místo
určené pro uzavírání manželství.

[ Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: PŘIJATO ]

